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Fastighetsbeteckning

Norrtälje RÄVSNÄS S :6

Rådgivning om Miljövårdande skötsel
Vid rådgivningen den 28 maj 2019 deltog Jan Eric Vilén, Anders Gunnedal
samt Joel Lindqvist från Skogsstyrelsen.
Under rådgivningen diskuterades vilka åtgärder som kan utföras för att bevara
och utveckla natur- och kulturmiljövärden. Dessa åtgärder har förtydligats för
området och har markerats på bifogad karta.
Du har även fått detta rådgivningskvitto skickat som en pdf-fil till den e-post
adress som du angett. När du söker stöd inom Skogens Miljövärden ska pdffilen laddas upp som en bilaga till din ansökan, stödet söks på
Jordbruksverkets Mina sidor (www.sjv.se). Stöd kan ej ges för åtgärder som
påbörjats innan ansökan inkommit till myndigheten.

Med vänlig hälsning

Joel Lindqvist
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Skogens miljövärden – Skötselplan
Fastighet

Kommun

Områdets nummer

Datum

Skötselplanen är skriven av

Ärendenr

RÄVSNÄS S :6

Norrtälje

1

2019-06-26

Joel Lindqvist

R 812-2019

Åtgärd och omfattning (ha anges med en decimal)
Naturvårdsbränning

ha

Gallra fram ädellöv- eller lövrik skog

Skapa våtmark

ha

Sköta natur- och kulturmiljö

5,94

ha

Rensa stenmur

meter

ha

Rensa kulturmiljö

styck

Hur är omfattningen mätt?
GPS

GPS + karta

Miljövärden

Skogshistorik och nuläge

1. Natur/kulturvårdsmål t.ex. NS eller
motsvarande
2. Åtgärderna utvecklar områdets
fulla miljöpotential och påverkar
hela arealen.
3. Rödlistad art gynnas av åtgärden.
Beakta ev. ÅGP för arten.
4. Åtgärden skapar stora mängder
död ved.
5. Åtgärder gynnar skyddsvärda träd
eller mycket gamla träd.
6. Tydlig brandhistorik
7. Frihuggning av kulturmiljöer och
fornlämningar
8. Kulturmiljöer och fornlämningar är
tätortsnära eller ligger i
rekreationsområde
9. Kulturmiljöer och fornlämningar
riskerar att bli förstörda i närtid
10. Kulturmiljöer och fornlämningar
utgör en hel miljö
11. Andra värden av betydelse som
inte går att utläsa ur Navet

Området ligger på en ö där marken tidigare har hävdats genom bland annat slåter, skogsbete och hamling. I skogen finns
det tall, gran, asp, björk, klibbal, ask, sälg, ek, rönn, lönn oxel. Det finns en hel del gammal asp, björk och rönn. Gran och
delvis tall håller på att ta över delar där det tidigare har funnits mer löv. Efter stormen Alfrida blåste en stor mängd av
granskogen ner och tanken är att gynna lövet i dessa delar och att friställa lövträd från konkurrerande gran och delvis tall.
På delar av ön kommer inga åtgärder att göras. Ön ligger i värdetrakten Stockholms skärgård där maritima lövskogar med
björk, asp och rönn uppmärksammas som särskillt viktiga.
Målbild

I de centala delarna av området finns ett trädskikt som domineras av asp, björk och rönn samt enstaka askar, klibbal, lönn,
sälg, ek, oxel, tall och gran. Buskskiktet är väl utvecklat. Holmar och otillgänliga partier lämnas som fri utveckling.
Impedimentet i norr lämnas även det som fri utveckling.
Åtgärdsbeskrivning (Skriv en åtgärdsbeskrivning för varje miljövärde som kryssats för. Ange vilket nummer du skriver om.)

1/2/5/ Området ligger på en ö som är svår att bedriva skogsbruk på så istället är syftet med området naturvård, rekreation
och kulturmiljövård. Granen avvecklas, framförallt där den redan har blåst ner, och istället gynnas skärgårdstypiska lövträd.
Trädslag som gynnas är framförallt asp, björk och rönn men även ädellövträd, oxel, sälg och klibbal. Friställ gamla lövträd
och tallar från yngre gran och tall, 1 meter från lövträdens kronor. Gynna buskskiktet, särskillt hassel, rosenbuskar och slån.
7/ I framförallt den västra delen av ön har det bedrivits slåtter och där finns fortfarande en fin gräsväxtlighet. Genom att
öppna upp detta område och ha ett glest trädskikt gynnas den biologiska kulturmiljön. Bete och slåtter gynnar
naturvärdena.
8/ Denna biologiska kulturmiljö ligger tätortsnära och åtgärden kommer göra detta rekreationsområde mer tillgängligt. När
de vindfällda träden tas bort bör också stigar röjas fram så att de blir tillgängliga.
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